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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 14.03.2007 
                          Nr.23/47/2007 
 

 
A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru instituirea în drepturi a familiilor de 
pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, 

aprobată prin Legea nr.565/2004 
        
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru instituirea în drepturi a 
familiilor de pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, 
aprobată prin Legea nr.565/2004, trimisă cu adresa nr.P.l.x 89 din 28 februarie 2007, 
înregistrată cu nr.23/47 din 1 martie 2007. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 22 februarie 2007. 
  În conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa 
din 14 martie 2007. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă aprobării,  
punctul de vedere al Guvernului exprimat de către reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice şi punctul de vedere al iniţiatorilor. 
  În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative cu un amendament admis de 
comisie. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 

Administrator
Original
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A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
la propunerea legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităţilor  

reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente propuse Motivaţie 

0 1 2 3 
1 LEGE 

pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari 
beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG 
nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 

 

Nemodificat  

2 Art.1. – Pensionarii din sistemul public de pensii, 
pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări 
sociale, alte categorii de pensionari care, potrivit legii, 
beneficiază de 6 călătorii simple la transportul pe calea 
ferată, precum şi soţul sau soţia, după caz, cu 
încadrarea în numărul total de călătorii la care are 
dreptul titularul, se repun în dreptul de compensare în 
produse alimentare, începând cu 01 ianuarie 2007, în 
cazul în care nu au utilizat tichetele de călătorie pe 
calea ferată pe care le-au primit în temeiul OUG 
nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor 
de pensionari, aprobată prin Legea nr.565/2004, cu 
aplicarea de la 01 ianuarie 2005. 
 

Nemodificat  

3 Art.2. – Pentru perioada 01 ianuarie 2005 – 31 
decembrie 2006, persoanele prevăzute la art.21 au 
dreptul la compensarea în bani a tichetelor de călătorie 
pe calea ferată neutilizate. 
Plata  compensaţiilor  în  bani se va realiza de casele de 

Art.2. – Pentru perioada 01 ianuarie 2005 – 31 
decembrie 2006, persoanele prevăzute la art.21 au 
dreptul la compensarea în bani a tichetelor de 
călătorie pe calea ferată neutilizate. 
Plata  compensaţiilor  în  bani  se  va  realiza   de 

Modificarea perioadei în 
care se face plata 
compensaţiei în corelare 
cu termenul prevăzut 
pentru             depunerea  
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0 1 2 3 
3 pensii la care pensionarul şi celelalte persoane 

îndreptăţite sunt arondate, în perioada martie – mai 
2007, pe baza cererii şi a tichetelor de călătorie pe calea 
ferată neutilizate, depuse la acestea de cei îndreptăţiţi, 
în intervalul de la intrarea în vigoare a prezentei legi 
până la 15 februarie 2007. 
 

casele de pensii la care pensionarul şi celelalte 
persoane îndreptăţite sunt arondate, în perioada 
octombrie – noiembrie 2007, pe baza cererii şi a 
tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate, 
depuse la acestea de cei îndreptăţiţi, în intervalul 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi până la 
15 septembrie 2007. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 

cererilor de către 
pensionari. 

4 Art.3. – Pentru ca drepturile familiilor de pensionari, 
legiferate prin OUG nr.71/2004, aprobată fără 
modificări de Parlamentul României prin Legea 
nr.565/2004, publicate şi astfel cunoscute de opinia 
publică, să fie concret valorificate de beneficiarii lor, 
Guvernul României este obligat să prevadă în bugetul 
de stat pentru anul 2007 resursele financiare pentru 
aplicarea întocmai a dispoziţiilor lor, începând cu 01 
ianuarie 2007, coroborate cu prevederile prezentei legi. 
 

Nemodificat  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Daniel Bădina 
 
 
 


